
Enjoy exclusive benefits and o�ers.
Anywhere, Anytime.

استمتع بمزايا وعروض حصرية.
في أي مكان، وزمان.

البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) هو مصرف مرّخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE.



Earn UNLIMITED Cashback on all your retail spends with your UAB Credit Card. 
For details, refer to the Terms & Conditions.

AIRPORT LOUNGE ACCESS
Travel should always feel like a privilege, and with access to some regional airport 
lounges, it sure does. As a cardholder, as soon as you show your credit card you will 
receive:

PRICELESS SPECIALS
Discover Priceless Specials and enjoy 'Buy 1, Get 1’ and exciting o�ers on dining, 
fitness, beauty, hotels and attractions when you use your Mastercard.  Simply 
download Priceless Specials from your mobile app and register with your first 8 
digits of your Mastercard to start saving.

BOOKING.COM
Get up to 10% cashback on booking.com by simply registering on 
www.booking.com/mastercardmea and make a booking using your Mastercard 
upon checkout.

Unlimited, complimentary access to over 10 lounges in UAE, KSA, Jordan, Kuwait 
and Egypt

Access to business facilities with complimentary refreshments and snacks.
Lounge T&Cs apply

Visit uab.ae or call us on
800 474 to know more.

Terms & Conditions apply.

For details, scan the QR code  
to Personal Banking General 
Terms & Conditions. 

CASHBACK LOYALTY

EASY PAYMENT PLANS

*Mastercard Terms and Conditions apply and subject o�er(s) may 
change without prior notice. Visit www.mastercard.ae to stay updated.

0% interest for 6 months with 3.15% Processing fee or AED 52.50 (whichever is higher).
 3, 9, 12 months @1% per month interest with processing fee of AED 52.50.

BALANCE TRANSFER
0% interest for 6 months with 3.15% Processing fee or AED 315 (whichever is higher).
Minimum BT of AED 2,500 up to 80% of UAB Credit Card limit.

PRIVILEGES

LIFESTYLE*

TRAVEL*

UAB Titanium Mastercard Benefits:

CAREEM 
Careem is a hassle free, one stop solution for your daily transportation needs. 
Careem makes life simple for millions of customers with vehicle chau�eur services 
across the Middle East. 
Cardholders can get 20% o� three rides every month.

uab.ae لمعرفة المزيد يرجى زيارة
 أو االتصال على ٨٠٠٤٧٤.

تطبق الشروط وا�حكام.

لمزيد من التفاصيل امسح الرمز 
للشروط وا�حكام للخدمات 

المصرفية الشخصية. 

مزايا بطاقة االئتمان تيتانيوم من البنك العربي المتحد:

ال�سترداد النقدي
احصل على استرداد نقدي غير محدود على جميع مشترياتك من خالل بطاقتك االئتمانية من البنك 

العربي المتحد. لمزيد من المعلومات راجع الشروط وا�حكام .

@ تطبق شروط وأحكام ماستركارد، وقد يتم تغير العرض (العروض) دون إشعار مسبق. 

 . www.mastercard.ae لالطالع على كل جديد يرجى زيارة

السفر@
صالة اللونج في المطار

السفر في حد ذاته يعطي احساس بالتميز، وبصفتك حامل لبطاقة االئتمان تيتانيوم، ما عليك سوى 
إبراز البطاقة لتتمتع بالتالي:

العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  ا�مارات  في  صاالت   ١٠ من  أكثر  إلى  محدود  وغير  مجاني  دخول 
السعودية وا�ردن والكويت ومصر

إمكانية استخدام تسهيالت ا�عمال با�ضافة إلى االستمتاع بالمرطبات والوجبات الخفيفة المجانية

تطبق شروط وأحكام صالة اللونج 

أسلوب الحياة@

بوكينج دوت كوم
احــصـــــــل عــلـــــى اســـتـــــرداد نـــــقــــــــدي يـــــصـــــــــل إلــــــــــى ١٠٪  عــلــــــى جــــمـــــيــــــع حـــجــــوزاتـــــك عــــبـــــر

www.booking.com/mastercardmea مستخدمº بطاقتك االئتمانية من ماستر كارد.

تطبيق برايسليس سبيشالز 
إلى  با�ضافة  برايسليس سبيشالز  ا�خرى مجانº" مع تطبيق  تمتع بعرض "اشتري قطعة وأحصل على 
والمعالم  والفنادق  التجميل  ومراكز  البدنية  اللياقة  ومراكز  المطاعم  على  الرائعة  العروض  العديد من 
تطبيق  تحميل  سوى  عليك  ما  بك،  الخاصة  تيتانيوم  كارد  ماستر  بطاقة  استخدامك  عند  السياحية 
بطاقة  من  أرقام   ٨ أول  باستخدام  االشتراك  وتسجيل  المحمول  هاتفك  على  سبيشالز"  "برايسليس 

ماستركارد الخاصة بك لبدء التوفير.

االمتيازات

خطط سداد ميسرة
٠ ٪ فائدة لمدة ٦ أشهر مع ٣٫١٥٪ رسوم معالجة أو ٥٢٫٥٠ درهم إماراتي (أيهما أعلى).

تقسيط على٣ أشهر و ٩ أشهر و١٢ شهًرا بفائدة ١٪ شهرًيا مع رسوم معالجة ٥٢٫٥٠ درهم إماراتي.
تحويل الرصيد 

 ٠ ٪  فائدة لمدة ٦ أشهر مع ٣٫١٥٪ رسم المعالجة أو ٣١٥ درهم إماراتي (أيهما أعلى).
الحد ا�دني لمبلغ تحويل الرصيد هو ٢٥٠٠ درهم إماراتي و يمكنك تحويل حتي ٨٠٪ من الحد ا�ئتماني 

لبطاقة البنك العربي المتحد.

كـريـم
كريم  الحل ا�مثل لكل احتياجات التنقل اليومية بدون أي مشاكل. كريم  يجعل الحياة سهلة لماليين 

العمالء من خالل خدمات السيارات مع سائق في جميع أنحاء الشرق ا�وسط.

يمكن لحاملي البطاقات الحصول على خصم ٢٠٪ على ثالث رحالت شهري�.

LOAN ON PHONE
0% interest for 6 months with 3.15% Processing Fee or AED 315 (whichever is higher).
3, 9 and 12 months for 1.90%, 1.29% and 0.99% with 2.10% Processing Fee or 
AED 210 (whichever is higher).

القرض عبر الهاتف
 ٠ ٪  فائدة لمدة ٦ أشهر مع ٣٫١٥٪ رسم المعالجة أو ٣١٥ درهم إماراتي (أيهما أعلى).

 ٣ أشهر و ٩  أشهر و ١٢ شهًرا مقابل ١٫٩٠ ٪ و  ١٫٢٩٪ و ٠٫٩٩ ٪ مع ٢٫١٠٪ رسم المعالجة أو ٢١٠ درهم 
إماراتي (أيهما أعلى).


